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Výstupy ze setkání zástupců Úřadu vlády, Zastoupení EK, EYCA CZ a agentury Omnimedia  

týkající se členů EYCA CZ 

 

Dne 27. 3. 2013 proběhla schůzka zástupců Úřadu vlády ČR, Zastoupení EK a EYCA CZ s PR agenturou 

Omnimedia, která bude zajišťovat propagaci EYC 2013 k široké veřejnosti. Ze schůzky vyplynula 

následující zjištění týkající se EYCA CZ: 

 

a. Agentura Omnimedia 

- Vytvoří databázi médií, která se o EU problematiku zajímají a budou na tyto kontakty zasílat 

tiskové zprávy. 

- Navrhne ambasadory EYC 2013 a bude s nimi dále komunikovat. 

- Poskytne a bude distribuovat propagační materiály: 

o 2 000 plakátů  

o 3 000 pohlednic 

o 4 roll-upy 

o 3 bannery 

o 600 tašek 

o 1 500 samolepek 

o 1 500 magnetek 

o 1 200 propisek 

o 1 200 bloků 

 

- Využití propagačním materiálů: 

o Po 100 ks plakátů do Eurocenter (AVPO informuje NNO o možnosti vyzvednutí si 

plakátů na regionální pobočkách) 

o Většina promo předmětů na akci Citizens‘ Dialogue, 13.5.2013 Praha 

o Zbytek materiálů na akce dle dohody 

o 1 roll-up pro Úřad vlády, využití na regionálních akcích Úřadu vlády 

 

- Zrealizuje informační kampaň na Evropě 1. 

- Bude komunikovat se členy EYCA CZ. (AVPO poskytne kontakty) 

- Žádá všechny partnery o doplnění loga EYC 2013 na své webové stránky 

 

b. Propagace v regionech 

• Plakáty – rozeslání cca 100 ks plakátů do každého krajského města (12 + Praha) – příjemce 

Eurocentra 

• Z Eurocenter možnost vyzvednutí plakátů pro místní NGO, úřady, školy, knihovny ad. – budou 

osloveni prostřednictvím e-mailu 

• Mailing a distribuci plakátů do Eurocenter zajistí Omnimedia 

• Propagace regionálních akcí Studuj, pracuj, cestuj v EU  (ev. další) – online portály, radniční 

noviny, weby – Omnimedia 

• Dvoudenní semináře pro učitele –Občanem v Evropské unii – budoucnost a výzvy – pomoc 

s propagací – Omnimedia 
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c. Webové stránky 

• Bude používán prolink na oficiální stránky ERO 2013: http://europa.eu/citizens-

2013/cs/home  

 

d. Akce 

• Instituce / NGO mohou vkládat své akce na stránky ERO sami prostřednictvím formuláře 

dostupného na: http://europa.eu/citizens-2013/cs/events/share-your-event   

• V případě přebytku propagačních materiálů – budou předměty zaslány do Eurocenter 

v jednotlivých regionech, pořadatelé regionálních akcí si je sami vyzvednou (na zákl. 

mailingu) 

 


